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 Ajansımıza 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sunmuş olduğunuz teklif 
gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. 
Teklif sözleşmesi, bu bildirimin başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 
imzalanacaktır. Bu süre içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte kurumu temsil ve ilzama yetkili 
kişi ya da kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi 
takdirde, başvuru sahipleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24(3) 
maddesi gereğince söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaklardır.

 Ajansımız, 2016 yılı mali destek programları kapsamında yaralanıcılara yapacağı ödemeleri, 
Halk Bankası şubelerinde başvuru sahibi adına açtırılacak projeye özel banka hesabı üzerinden 
gerçekleştirecektir. Halk Bankası şubelerinde (Şirehan/ GAZİANTEP, Bulvar/ ADIYAMAN, Kilis (

  

başka 
şubelerden açtırılacak hesablar kabul edilmeyecektir.)) açtırılacak olan projeye özel banka hesabı 
bilgilerinin mali kimlik formuna

Aslıhan DAŞ-Fehmi Bulduk                   0342 230 19 57  Şirehan Şubesi/GAZİANTEP 

 yazılarak sözleşme imzalanmadan önce ilgili şubeye onaylatılması 
gerekmektedir.  İrtibat kişileri, telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir. 

Mehmet Yunus SELÇUK                       0416 213 30 92  Bulvar Şubesi/ADIYAMAN 

Mustafa BAHAR-Bünyamin Canbal         0348 813 21 98  Kilis Şubesi /KİLİS 

 Sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza davet edilen başvuru sahibinin hazırlaması ve sözleşme 
dosyasına eklenmek üzere yanlarında getirmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.  

1. Proje Bütçesi 

 Revize edilmiş proje bütçesi kurumun en üst amiri tarafından kaşelenip imzalanacaktır. İmzalı 
bütçe taratılıp sisteme yüklenecek ve matbu olarak ajansa teslim edilecektir. 

2. Ödeme Talep Belgesi (EK-V) 

 Başvuru Sahipleri, bu belgenin banka hesap bilgileriyle ilgili bölümünü dolduracaklardır. Ön 
ödeme olarak düzenlenecek belgede, ödeme tutarı destek almaya hak kazanılan tutarın yüzde 80'i 
olarak doldurulacaktır. Belge başvuru sahibi tarafından kaşelenip imzalanacaktır.  

3. Mali Kimlik Formu  (EK-VI) 

 Başvuru sahipleri bu belgeyi dolduracak ve imzalayacaklardır. Mali Kimlik Formu, Ajansımız ve 
Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol gereğince projeye özel açılacak hesap bilgileri esas 
alınarak doldurulacak ve ilgili şubenin banka temsilcileri tarafından da kaşelenecek ve imzalanacaktır. 

4. Kimlik Beyan Formu  (EK-VII) 

 Başvuru sahiplerinin, EK 7’de belirtilen Kimlik Beyan Formları’ndan kendi durumlarına uygun 
olan belgeyi indirip doldurmaları ve sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında 
bulundurmaları gerekmektedir. 

5. Mali Kontrol Taahhütnamesi (Muvafakatname) - EK 8 

 Bu belgenin, kurumların imza yetkilileri tarafından mühürlenip ya da kaşelenip imzalanarak, 
sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulundurulması gerekmektedir. 
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6. Teminat Mektubu – EK 10 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşlarının sözleşme hükümleri gereği toplam destek 
tutarının % 10’u oranında teminat sunmaları gerekmektedir. Teminatın banka referans mektubu 
şeklinde sunulması durumunda, kendilerinin uygun bulacağı herhangi bir bankadan aldıkları kati ve 
süresiz teminat mektubunu sözleşme imzalama aşamasında ilgili banka tarafından onaylanmış şekilde 
sunmaları gerekmektedir. EK 1’de yer alan Teminat Mektubu, örnek mahiyettedir. İçeriğin aynı olması 
durumunda bankaların kullandıkları formatlardaki teminat mektupları da kabul edilecektir. 

7. SGK Borcu Olmadığına Dair Yazı 
Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine 
getirdiklerine dair başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya barkodlu 
internet çıktısı (borcu bulunmadığına veya borçlarının yapılandırıldığına dair)- EK 11 
 
8. Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı   
Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borcu 
bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce 
alınmış resmi yazı veya internet çıktısı  
 
9. 2014 Ve 2015 Yıllarına Ait Bilanço Veya Gelir Tablosu 
 
10.  Proje koordinatörü atama yazısı (EK-XIV) 
 

Proje Hesabıyla İlgili Çeşitli Hükümler 

Ajansımız ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca, destek kapsamında 
yapılacak her türlü ödeme, ajans banka hesaplarından Türkiye Halk Bankası şubelerinde başvuru 
sahibi adına açılmış projelere özel hesap numaralarına transfer talimatı ile gerçekleştirilecektir. 
Başvuru sahipleriyle Ajansımız arasında imzalanacak olan sözleşmede, ilgili proje hesabının Ajans 
tarafından yetkilendirilmiş personeli ile de yakından ve kesintisiz takip edilmesini sağlayacak 
hükümlere yer verilmiştir. 

8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kalkınma Ajansları 
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 26/5 maddesi gereğince; “Yapılan ön ödemeler 
tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesi yararlanıcı tarafından sözleşmede bildirilen proje 
hesabına bağlı bir repo hesabında değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün faiz geliri ile bunun 
üzerindeki her türlü hak ajansın olup, bu durum sözleşmede de açıkça belirtilir. Proje özel hesabına 
bağlı hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje dönemi sonunda ajansın kendi hesaplarına iadesi 
talep edilebileceği gibi yararlanıcıya yapılacak nihai ödemeden mahsup da edilebilir.” Proje sahipleri 
proje hesabına bağlı bir repo hesabı açtıracaklardır. 

Projeye özel banka hesabının ve bu hesaba bağlı repo hesabının başvuru sahibinin istediği herhangi 
bir Türkiye Halk Bankası şubesinde açılmasında bir sakınca yoktur. Bu hesaplarla ilgili herhangi bir 
sorun yaşanması durumunda Türkiye Halk Bankası Gaziantep Şubesi ve Ajansımızla temasa geçilebilir. 

Damga Vergisi ile İlgili Bazı Hükümler: 
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Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı 
tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin 
kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga 
vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla düzenlenen kağıtların her 
nüshasının ayrı veya aynı nispette damga vergisine tabi olacağı; 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı 
resmi dairelerden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler 
olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve 
cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı, bunlar arasında vergiden 
müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, Damga 
Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen 
ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödeneceği, 
ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın 
tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükümleri yer almaktadır. 

5449 sayılı Kalkınma ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun, 5917 
sayılı kanunun 37’nci madde hükmü ile yeniden düzenlenen 26‘ncı maddesi “Ajans; alacaklarının 
tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve 
faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, 
harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.” 
hükmünün yürürlüğe girdiği 10/07/2009 tarihinden sonra, madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve 
işlemlere ilişkin bu hükümde ön görülen vergi, harç ve fon muafiyetinin uygulanması gerekmektedir. 

Buna göre Doğrudan Faaliyet Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile proje sahipleri 
arasında yapılacak olan sözleşmeler için yararlanıcının, projenin toplam bütçesi üzerinden bir 
nüshanın damga vergisini

 

 yatırması ve dekontu Ajans’a iletmesi gerekmektedir. Damga vergisinden 
muafiyeti bulunan kurumların da, muafiyete ilişkin belgeleri Ajans’a ulaştırması gerekmektedir. 

Sözleşme süreci ile ilgili tüm soru ve taleplerinizi iletişim bilgileri aracılığı ile Ajansımıza iletebilirsiniz. 

İLETİŞİM 

 


